
 

 

Perspektivers kildepakke 

Ki ldeoppgave  
 

Om forbruksvarer 
Krakket i USA i oktober 1929 illustrerer svært tydelig at viktige begivenheter ofte har mange 

årsaker. 

 
FRA CHR. A. R. CHRISTENSEN: VERDEN I GÅR OG I DAG  

(BIND 1) 

«(…) Det spilte også en betydelig rolle for utviklingen av skjevhetene at verdens behov og 

forbruksvaner i denne tid undergikk ganske store endringer, noe som naturligvis skapte 

vanskeligheter for et produksjonsapparat som var innstillet på de tidligere behov. Mens Canada 

f.eks. i førkrigstiden årlig brukte 314 kilo hvete pr. hode, var tallet for perioden 1925–1929 falt til 

214 kilo; i USA, falt forbruket pr. hode i samme tidsrum fra 147 til 125 kilo. I stedet brukte folk 

mer kjøtt, frukt, meieriprodukter og kolonialvarer. På mange andre felter fant der lignende 

forskyvninger sted, fra kull til olje og elektrisitet, fra bomull og ull til silke og kunstsilke, likesom 

de nye produkter – biler for hvermann, radioapparater, elektrisk materiell o.lign. – trakk 

kjøpekraft fra forskjellige andre områder. Et annet typisk trekk for utviklingen av 

efterkrigsmenneskets forbruk, er den sterke stigning av cigarettsalget; bare i USA steg 

produksjonen med 50 prosent i tiden 1919–1925, mens samtidig salget av cigarer og pipetobakk 

falt. 

Det er klart at alle disse forhold bidrog til å gjøre hele den økonomiske situasjonen med den 

kolossale overbygning av kreditt ustabil. Store lagre og uutnyttede produksjonskrefter som ikke 

gav inntekter, betydde en sterk belastning av den arbeidende kapital, blev en tyngre og tyngre 

dødvekt, samtidig med at prisene på det man fikk solgt, av forskjellige grunner var fallende. 

(…) 

Under rasjonaliseringen i årene 1925–1929 gjorde de stigende konjunkturer at mange av de 

ledige fant beskjeftigelse, men de tekniske fremskritt, økningen i arbeidets produktivitet, foregikk 

i denne periode i et så eksempelløst raskt tempo at det ikke tilnærmelsesvis var alle de 

overflødiggjorte som fikk ny sysselsettelse. Gjennem hele tidsrummet var der i de fleste land en 

ganske betydelig arbeidsledighet, som i de større industristater gikk op i milliontall. Den tekniske 

utviklingsprosess som kastet folk ut av arbeid, var nemlig meget sterkere og intensere enn den 

utvidelse i produksjonsapparatet i bredden som samtidig fant sted. På den måte kom millioner 

av mennesker i den stilling at de måtte innskrenke sitt forbruk til det aller nødvendigste, og med 

«overproduksjonen» på den annen side blev det en krisefaktor. 

Også på andre måter spilte den voldsomme rasjonaliseringsprosess en rolle. 

Konkurransekravene førte til at bedriftene måtte skaffe sig nytt materiell i et tempo og en 

utstrekning som aldri tidligere, med fornyelser ofte lenge før det gamle materiell var uttjent – og 

avskrevet. På den måte fikk man en tendens til overkapitalisering på mange hold, nye tillegg i de 

byrder den passive kapital la på virksomheten. Det hendte man bestilte maskiner som var 

foreldede før de var installert og som derfor gikk på skraphaugen – men som man vel å merke 

måtte betale på gjennem årrekker fremover.» 



 

 

Oppgaver 

1 Hvilke faktorer peker forfatteren av disse utdragene på? Skiller dette seg fra forklaringene i 

læreboka? 

2 Hva mener forfatteren med ordet «kolonialvarer»? 

3 Hva forteller utdragene om den utviklingen som har skjedd i samfunnet fram til 1929? 

4 Sammenlikn forbruksvarene som blir nevnt, med forbruksvarene i vår tid. Gi en karakteristikk 

av utviklingen. 

 


